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ারক ন র: ৩৯.০০.০০০০.০০৬.০৮.০০৩.১৮.৩২৩ তািরখ: 
২৯ জলুাই ২০১৯

১৪ াবণ ১৪২৬

িবষয়: জাপােনরজাপােনর Kyushu University- Kyushu University- তত PhD  PhD া ােমা ােম  অংশ হেণরঅংশ হেণর  জজ   ০৩০৩ ( (িতনিতন) ) বছরবছর  ২০২০
((িবশিবশ) ) িদেনরিদেনর  বিহবাংলােদশবিহবাংলােদশ  িশ ণিশ ণ  ম িুরম িুর  সংেগসংেগ।।

সূ : বাপশক ারক নং ৩৯.০১.০০০০.২১৮.৩১.২৬৬.১৯.৪২৪, তািরখ: ১৮ জলুাই ২০১৯

         উপযু  িবষয় ও সূ  ারেকর পিরে ি েত বাংলােদশ পরমাণু শি  কিমশেনর পরমাণু শি  ক ,
চ াম-এর ব ািনক কমকতা জনাব শাহাদাৎ হােসন এর অ েল জাপােনর Kyushu University- ত
Molecular and Material Sciences িবষেয় PhD া ােম অংশ হেণর জ  ১৫.০৯.২০১৯ তািরখ হেত
অথবা দািয়  হ া েরর তািরখ হেত ০৩ (িতন) বছর ২০ (িবশ) িদেনর বিহবাংলােদশ িশ ণ িন াে
শতসােপে  িনেদশ েম ম রু করা হেলা:
শত:
১।      িতিন িশ ণ শেষ কম েল যাগদােনর িবষয়িট ম ণালয়েক অবিহত করেবন;
২।      অ েমািদত সময়সীমার অিতির  িতিন িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না;
৩।     িশ েণ অংশ হেণর যাবতীয় ব য়ভার Kyushu University বহন করেব। এেত সরকার/কিমশেনর
কান আিথক সংে ষ থাকেব না;

৪।       বতন-ভাতা াপ তার ে  বাংলােদশ পরমাণু শি  কিমশেনর িবধানমালা ১৯৮৫-এর সংি  িবধান
               েযাজ  হেব।

২৯-৭-২০১৯

চয়ারম ান
বাংলােদশ পরমাণু শি  কিমশন

মাঃ আঃ সু দওয়ান
উপসিচব (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ৩৯.০০.০০০০.০০৬.০৮.০০৩.১৮.৩২৩/১(৪) তািরখ: ১৪ াবণ ১৪২৬
২৯ জলুাই ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচেবর একা  সিচব, সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও যিু  ম ণালয়
২) া ামার, অিধশাখা/শাখা-২৪ (আইিসিট শাখা), িব ান ও যিু  ম ণালয়
৩) জনাব শাহাদাৎ হােসন, ব ািনক কমকতা, পরমাণ ুশি  ক , বাংলােদশ পরমাণ ুশি
কিমশন, চ াম

১



৪) ব ি গত কমকতা, অিতির  সিচব ( শাসন) অ িবভাগ, িব ান ও যিু  ম ণালয়

২৯-৭-২০১৯

মাঃ আঃ সু দওয়ান 
উপসিচব (অিতির  দািয় )

বাংলােদশ পরমাণ ুশি  কিমশন 
পরমাণ ুভবন 

ই-১২/এ আগারগাঁও, শেরবাংলা নগর,
ঢাকা-১২০৭ 

www.baec.gov.bd

“ শখ হািসনার দশন,
সব মা েষর উ য়ন”

ারক ন র: ৩৯.০১.০০০০.২১৮.৩১.২৬৬.১৯.৪৭৮ তািরখ: 
০১ আগ  ২০১৯

১৭ াবণ ১৪২৬

সদয় অবগিত ও পরবতী কায েমর জ  িনেদশ েম পৃ াংকন করা হেলা।

১-৮-২০১৯

১) িসিনয়র সিচব, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব, পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, পাসেপাট এ ড ইিমে শন অিধদ র, 
আগারগঁাও, ঢাকা।
৪) পিরচালক, আইিসএস, পশগ , সাভার, ঢাকা-কিমশেনর 
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ।
৫) পিরচালক, পরমাণু শি  ক , চ াম।
৬) উ তন িহসাবর ণ কমকতা, পরমাণু শি  ক , চ াম।
৭) জনাব শাহাদাৎ হােসন, ব ািনক কমকতা, পরমা  শি  
ক , চ াম।

৮) িনয় ক, বেদিশক মু া, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা।
৯) ইিমে শন কমকতা, হযরত শাহজালাল আ জািতক 
িবমানব র, ঢাকা।
১০) িহসাবর ণ কমকতা, িজিপএফ শাখা, বাপশক, ঢাকা।

( মা: হািববরু রহমান)
ঊধতন শাসিনক কমকতা, সং াপন -১ শাখা

ারক ন র:
৩৯.০১.০০০০.২১৮.৩১.২৬৬.১৯.৪৭৮/১(৭)

তািরখ: ১৭ াবণ ১৪২৬
০১ আগ  ২০১৯

সদয় াতােথঃ 
১) চয়ারম ান, বাপশক, ঢাকা।
২) সদ  (পিরক না), বাপশক, ঢাকা।
৩) সদ  (জীবিব ান), বাপশক, ঢাকা।

২



৪) সদ  ( েকৗশল), বাপশক, ঢাকা।
৫) সদ  ( ভৗতিব ান), বাপশক, ঢাকা।
৬) সিচব, বাপশক, ঢাকা।
৭) অথ উপেদ া, বাপশক, ঢাকা।

১-৮-২০১৯

( মা: হািববরু রহমান) 
ঊধতন শাসিনক কমকতা, সং াপন -১

শাখা

৩


